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1. In this reaction the product is .................... 

 
নিম্ননিনিত নিনিয়ায় উৎপন্ন য ৌগটি হি .................. 

  

2. Three cyclic structure of monosaccharides are given below. Which of these are anomers ? 

নতিটি মনিাস্যাকারাইড গঠি নিনম্ন যেওয়া হি । এনের মনযয যকািটি অ্যানিামার ? 

 
3. Which of the following statement is not true about glucose ? 

গ্লুনকানের যেনে যকাি উনিটি স্ঠিক িয় ? 

A) It is aldohexose 

 ইহা একটি অ্যািনডানহক্সে 

B) On heating with HI it forms n- hexane 

 HI স্হ উত্তপ্ত করনি  n – যহনক্সি পাওয়া  ায় 

C) It is present in furanose form 

 ইহা নিউরানিাে গঠনি অ্িস্থাি কনর 

D)  It does not give 2,4- DNP test. 

 2,4 – DNP পরীো যেয় িা 
 

4. Which of the following reactions of glucose can be explained only by its cyclic structure? 

যকাি নিনিয়াটির গ্লূনকানের িিয় গঠি স্াহান য িযািযা করা  ায় ? 

A) Glucose form pentaacetate 

 গ্লূনকাে যপন্টাঅ্যানস্নেে গঠি কনর 

B) Glucose reacts with hydroxylamine to form oxime 

 গ্লূনকাে হাইনরানক্সি অ্যানমনির স্ানে নিনিয়ায় অ্নক্সম গঠি কনর 

C) Pentaacetate glucose does not reacts with hydroxylamine 

 যপন্টাঅ্যানস্নেে গ্লূনকাে হাইনরানক্সি অ্যানমনির স্ানে নিনিয়া কনর িা 
D) Glucose is oxidised by nitric acid to gluconic acid 



 িাইনিক অ্যানস্ড দ্বারা োনরত হনয়     গ্লূনকানমক অ্যানস্ডউৎপন্ন কনর 

5. Sucrose (cane sugar) is a disaccharide. One molecule of sucrose on hydrolysis gives ............... 

স্ুনিাে (ইেুশকক রা)  একটি ডাইস্যাা্কারাইড।  এক অ্ণু স্ুনিােনক আদ্রনিনেষণ করনি উৎপন্ন হয় .............. 

 

 

6. What is the product on hydrolysis of peptides? 

যপপ্টাইড যক আদ্রক নিনেষণ করনি নক উৎপন্ন হয় ? 

 

 

7. Which of the following is a protein ? Glycogen, Amylopectin, Keratin and Lecithin. 

নিম্ননিনিত যকািটি যরাটিি ? গ্লাইনকানেি,অ্যানমনিানপকটিি, যকরাটিি , িাইনস্নেি 

 

 

8. Which one is not simple protein ? 

যকািটি স্রি যরাটিি িয় ? 

A) Prolamin B)  Lipoprotein 

 যরািানমি  নিনপানরাটিি 

C) Glutelin D) Albumin 

 গ্লূনেনিি  অ্যািিুনমি 

 

 

9. An organic compound dissolved in CDCl3 and placed in a 60 MHz NMR instrument. A signal is observed 

at 60 Hz in spectrum series. What is the value of chemical shift (𝛿) of the proton ? 

60 MHz NMR  নে CDCl3 দ্রািনক দ্রিীভূত জেি য ৌনগর NMR িণকানি নিনে  60 Hz এ একটি নস্গিযাি গঠিত হয় । 
যরােিটির রাস্ায়নিক স্রণ, δ এর মাি কত ? 

 

 

10. What is UV region ? 

UV  এর অ্ঞ্চি নক ? 

 

 

11. What is IR region ? 

IR এর অ্ঞ্চি নক ? 

 

 

12. How many carbon numbers are there in Petrol? 

যপনিানি অ্িনস্থত কািকি স্ংিযা কত ? 

 

 

13. What is the use of Malachite green? 

মযািাকাইে গ্রীি নক কানে িযিহৃত হয় ? 

 

 

14. What will be the product on hydrolysis of all proteins? 

স্কি যরাটিিনক আদ্রক নিনেষণ করনি নক উৎপন্ন হয় ? 

 

 

 

 



15. The following carbohydrate is .................. 

 

নিম্ননিনিত হাইরকািকিটি হি ................ 

 

 

 

 


